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  ...ملا كانت
  ... :الطالب

  : إيه.الشيخ 
  : إي نعم.الطالب

  : هاه؟الشيخ 
  ...: الطالب

  إي نعم.: الشيخ 
  ...: ملا جاءت الطالب

  مثل هذا اللي حصل. فائدة االختبار، اختبار الشخص ملعرفته وذكائه ...طيب. ذكرنا يف قوله  :الشيخ 
ـــــه تعـــــاىل: ((  ـــــا َجـــــاَءْت ِقيـــــَل َأَهَكـــــَذاوقول ـــــا فـََلمــــُه ُهـــــَو َوُأوتِينَـــــا اْلِعْلـــــَم ِمـــــْن قـَْبِلَهـــــا وَُكنَعْرُشـــــِك قَالَـــــْت َكأَنـ                

  .]42))[النمل:ُمْسِلِميَن 
)) توريــة؛ ألن  َأَهَكــَذا يف الكــالم، وهــو أن يظهــر اإلنســان شــيئاً غــري مــا يريــد، فــإن قــوهلم: (( يســتفاد منــه: التوريــة

؟ لكـن أتـوا أن يقولوا: أهـذا عرشـكمقتضى االستفهام فكان ،  أيديهم هو عرشهاحقيقة األمر أن العرش الذي بني
بصــيغة التوريــة إلبعــاد األمــر، ألن كوــا عرشــها قــد تتســرع وتقــول: ال، ألــا تســتبعد أن يكــون حضــر يف هــذه املــدة 

  ، فقيل هلا: أهكذا عرشِك.وعليه احلرس وعليه املغاليق
)  َكأَنــهُ  )) فيــه دليــل علــى أن اجلــواب ينبغــي أن يكــون مطابقــاً للســؤال، ألــا قالــت: ( قَالَــْت َكأَنــُه ُهــوَ  وقوهلــا: ((

  بالتشبيه، ومل تقل هو.
خيشــى أن يكــون خطــًأ، ألـا لــو قالــت ال؛ فقــد يكــون هــو، ولــو وفيـه دليــل علــى ذكــاء هــذه املــرأة واحرتازهـا مــن مــا 

  ذكرنامها يف ... ويف التفسري. ) فاختارت هذا للسببني الذين) َكأَنُه ُهوَ  نعم فقد يكون غريه، فقالت: (( قالت
َوُأوتِينَـــا اْلِعْلــَم ِمـــْن ، لقولــه: (( ويف هــذا دليــل علـــى أنــه ينبغــي لإلنســـان أن يتحــدث بنعمـــة اهللا تبــارك وتعــاىل عليـــه

  ] ألن الصحيح أن هذه اجلملة من كالم من؟42))[النمل: قـَْبِلَها وَُكنا ُمْسِلِمينَ 
  سليمان. :الطالب

  : من كالم سليمان وإن كان بعضهم يطرح احتمال أنه من كالمها، لكن الصحيح أنه من كالم سليمان.الشيخ 

  ؟... :الطالب
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  وفيها أيضاً.. ] ما قال آتينا.42))[النمل: َوُأوتِيَنا اْلِعْلمَ : ال، اهللا ما يصف نفسه بأنه مسلم، (( الشيخ 

  ؟... :الطالب
  : هاه؟الشيخ 

  ؟...: اهللا ال الطالب
    معروف. ألنهأتينا ا يف األظهر  ...وقد : إيه، نعم نعم. الشيخ 

  ].43))[النمل: َوَصدَها َما َكاَنْت تـَْعُبُد ِمْن ُدوِن اللِه ِإنـَها َكاَنْت ِمْن قـَْوٍم َكاِفرِينَ (( 
تكــون الــنفس مشــغولة إمــا حبــق  شــغل نفســه، أو ال.. فــال بــد أنيســتفاد مــن هــذه اجلملــة: أن اإلنســان ال بــد أن ي

وإمــا بباطــل، فهــذه املــرأة اشــتغلت بالباطــل عــن احلــق، وقــد قيــل مــن اِحلَكــم: إن مل تشــغل نفســك بــاحلق شــغلتك 
. وهـذا صـحيح، ويف احلـديث الصـحيح أن النـيب صـلى بالباطـل. وقيـل أيضـاً: الوقـت كالسـيف إن مل تقطعـه قطعـك

        فــال بـــد لإلنســان أن يهــم ويعمـــل، لكــن إمـــا خبــري أو بغـــريه،) امكــل حـــارث وكلكــم همـــ(  اهللا عليــه وســلم قـــال: 
  ].43))[النمل: َوَصدَها َما َكاَنْت تـَْعُبُد ِمْن ُدوِن اللهِ (( 

ــْوٍم َكــاِفرِيَن ويف هــذا دليــل علــى أن البيئــة هلــا تــأثري، لقولــه: ((  فهــؤالء القــوم أثــروا  ]43))[النمــل:ِإنـَهــا َكانَــْت ِمــْن قـَ
  .فصارت كافرة تعبد مع اهللا غريه عليها

ــْوٍم َكــاِفرِينَ  وفيــه التحــذير مــن مصــاحبة األشــرار، لقولــه: (( ــْن قـَ ــا َكانَــْت ِم ] حــىت لــو كــانوا مــن 43))[النمــل: ِإنـَه
أقاربـــك فـــال ينبغـــي أن تصـــاحبهم، وإذا كـــان هلـــم حـــق عليـــك بالقرابـــة فـــأعطهم حقهـــم الـــذي هلـــم، ولكـــن ال تكـــن 

المـرء علـى ( ال فيمـا يـروى عنـه وهـو حـديث حسـن: هلـم؛ ألن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـ خمالطاً هلم ومصاحباً 
    ...وهذا شيء واقع يشهد له التاريخ السابق واحلديث، نعم يا  ) ين خليله، فلينظر أحدكم من يخاللد

  ؟...: الطالب
  : هاه؟الشيخ 

    ... : عذرالطالب
  : ويش هي؟الشيخ 

  : البيئة.الطالب
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يعـــين الواجـــب علـــى اإلنســـان أن يفـــارق هـــذه البيئـــة، وهلـــذا وجبـــت اهلجـــرة علـــى مـــن اســـتطاع أن  ...ا : مـــالشـــيخ 
فقـــد قـــال عليـــه الصـــالة ... خيـــرب، واخلـــرب ال يلزمـــه قلـــت: أبـــواه يهودانـــه أو ينصـــرانه أو ميجســـانه ...، ولكـــن يهـــاجر

واهللا ليـتمن اهللا هـذا (عـل؟ وأخـرب قـال: وهذا خرب، هل معناه أنه جيوز أن نف )لتتبعن سنن من كان قبلكم(والسالم: 
فهل معىن ذلك أنه جيـوز للمـرأة أن تسـافر بـدون حمـرم؟ ال. فمـا  )عينة من صنعاء إىل حضرموتظر حىت تقوم الاألم

   أخرب به النيب عليه الصالة والسالم من ما يقع ال يلزم منه اجلواز. طيب.
ـــي ويف هـــذا دليـــل.. نعـــم قبـــل. ((  ـــا اْدُخِل ـــَل َلَه َها...ِقي ـــاقـَيـْ ـــْن َس ـــًة وََكَشـــَفْت َع ـــُه َحِســـَبْتُه ُلج ـــا رََأْت ـــْرَح فـََلم الص 

  ] إىل آخره.44))[النمل:
 أفـران يشـكل ـافيه دليل على عظمة ملك سليمان وتسـخري اهللا لـه، ففـي ذلـك الوقـت حسـب علمنـا لـيس هنـاك 

جــود، قــد يكــون مســتخرجاً مــن البحــر زجــاج مو اإلنســان كمــا يشــاء، نعــم. ولكــن ال شــك أن ال ــاالزجــاج ويفعــل 
         تســــتخرجه الشــــياطني، وقــــد يكــــون هنــــاك أيضــــاً مصــــاهر وأفــــران حســــب حــــاهلم، وهلــــذا قــــال اهللا عــــن الشــــياطني: 

فنـة جفـان مجـع ج ]13))[سـبأ: يـَْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمْن َمَحارِيَب َوَتَماثِيَل َوِجَفاٍن َكاْلَجَواِب َوُقُدوٍر رَاِسـَياتٍ (( 
  واجلواب ما هي؟ ... وهي الصحفة

  ؟...: الطالب
  وهي الِربكة، يعين كبرية. وقدور راسيات يعين: ما تنقل لكربها وِعظمها. ...: الشيخ 

فاحلاصــل أننــا نقــول: إن هــذا فيــه دليــل علــى عظمــة ملــك ســليمان، حيــث ُســخر لــه اجلــن واإلنــس يعملــون لــه مــا 
  يشاء.

ــــــي، لقولــــــه: (( رء كمــــــا ســــــبق، وهــــــذه القصــــــة فيهــــــا عــــــدة اختبــــــاراتوفيــــــه دليــــــل علــــــى جــــــواز اختبــــــار املــــــ               اْدُخِل
هـل ـاب فـال تـدخل، أو تغـامر فتـدخل بـدون حتـرز، أم مـاذا تصـنع؟ فـاملرأة لـذكائها  ] لـريى44))[النمـل: الصْرحَ 

  دخلت ولكن مع التحفظ واالحرتاز، كشفت عن ساقيها، أي: رفعت ثوا حىت بان الساقان.
َهاويف هــذا دليــل علــى أن املــرأة مــن قــدمي الزمــان زينتهــا التســرت، ألن قولــه: ((  ] 44))[النمــل: وََكَشــَفْت َعــْن َســاقـَيـْ

دليل على أن األصل أا مستورة، وهـو كـذلك، خبـالف الرجـل؛ فـإن أزرة املـؤمن فـوق نصـف سـاقه. نعـم. أو قـال: 
  نصف ساقه، نسيت اللفظ.
كثـــري مـــن املســـلمني مـــع األســـف، فأصـــبح الرجـــال ثيـــام مســـبلة، والنســـاء ثيـــان عنـــد   اآلن أصـــبح األمـــر بـــالعكس

  قصرية، وهذا خالف الفطرة اليت فطر اهللا عليها اخللق.
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ـــيس علـــى األمـــر الواقـــع مائـــة باملائـــة ـــة قـــد تكـــذب، وأن مـــا يـــدرك بـــاحلواس ل ـــه:ويف هـــذا دليـــل علـــى أن الرؤي          ، لقول
ــةً ((  فــإن هــذا كمــا هــو الواقــع صــرح ممــرد مــن قــوارير وتنظــر إليــه نظــر العــني ومــع ذلــك 44:))[النمــل َحِســَبْتُه ُلج [

الشـيء املتحـرك  قد يرى اإلنسان، أليس كذلك؟ ، فدل هذا على أن ما يُدرك باحلواس قد يقع فيه اخلطأحتسبه جلة
شــيء ولـيس لــه حقيقــة،  بصــرهسـاكناً والســاكن متحركـاً، واألبــيض أســود، والرجـل امــرأة، نعــم. بـل قــد يتخيــل لـه يف 

وليسـت  وكذلك بالنسبة للسمع، وذا نعلم أن الشهادات وروايات األخبار وغريها كلها ميكـن أن يقـع فيهـا اخلطـأ
معصــومة مائــة باملائــة، ولكــن ال شــك أنــه كلمــا تــواردت األخبــار وتكــاثرت فإنــه يــدل علــى أن األمــر متأكــد، ولكــن 

سامع من القوة واألمانة؛ فـإن اخلطـأ عرضـة فيمـا رأى أو فيمـا مسـع، بـل يف ائي أو النفي احتمال اخلطأ مهما بلغ الر 
امللمس اآلن، قد تلمس الشيء فتظنه ليناً أو أملس وبالعكس، الرجل الفالح يلمس الشـيء اخلشـن فيظنـه أملـس، 

  والناعم يلمس اخلشن البسيط جداً فيجده كالشوك.
  ، فما بالك باألمور العقلية؟ ميكن أن يقع فاحلاصل: أن املسألة حىت يف األمور احلسية اخلطأ

  : من باب أوىل.الطالب
وبـه نعـرف ضـعف اإلنسـان، وأنـه حباجـة ماسـة إىل علـم الشـرع والـوحي، مهمـا بلـغ  ،: من باب أوىل وأعظـمالشيخ 

  فإنه حباجة إىل هذا األمر. نعم.
  ؟...احلواس  ... : .الطالب

  : نعم.الشيخ 
  ؟...: الطالب

  فيها، نعم. هو من القطعيات، لكنها باعتبار الفكر والعقل صحيح.. إمنا الوهم قد يقع ...هو : ال، ما الشيخ 
] دليل على أنه ينبغي التأكيـد تأكيـد الكـالم يف 44))[النمل: ِإنُه َصْرٌح ُمَمرٌد ِمْن قـََوارِيرَ وفيها أيضاً يف قوله: (( 

، والتوكيــد هنــا يف حملــه؛ ألــا هــي وإن مل تكــن منكــرة موضــعه، مــا قــال: هــذا صــرح، قــال: إنــه صــرح، وإن للتوكيــد
  لكن حاهلا حال املنكر، حيث ظنته جلة وكشفت عن ساقيها.

] دليل على أن اهللا تبارك وتعـاىل قـد يهـب 44))[النمل: قَاَلْت َرب ِإني ظََلْمُت نـَْفِسي(( ويف هذا دليل يف قوله: 
، هـذه املـرأة حسـب القصـة ألسـباب الـيت توجـب إسـالمه بكـل سـهولةيوجب له أن يسلم، بل قد ييسر لـه ااملرء ما 

ـــــد عليهــــا وبـُـــــني هلــــا اخلطـــــأ إال يف قولـــــه يف أول القصــــة:  ــــا ُدِعيـــــت وأُكَوْأتُـــــوِني (( مــــا وجـــــدنا أ تـَْعلُـــــوا َعلَـــــي َأال        
فـــت أنـــه ال بـــد أن عر  ] لكـــن ملـــا شـــاهدت مـــا شـــاهدت مـــن عظمـــة ملـــك ســـليمان وقوتـــه31))[النمـــل:ُمْســـِلِميَن 
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 تسلم، فهكذا إذا يسر اهللا تعاىل للعبد هـذه اهلدايـة فإنـه يكـون األمـر عليـه يسـرياً، وإذا مل تيسـر لـه أصـبح كـل مـانع
  مينعه من االهتداء وإن مل يكن مانعاً قوياً.

           َمـــــــعَ  َوَأْســـــــَلْمتُ ويف هــــــذا دليـــــــل علــــــى أن املـــــــرأة آمنـــــــت بســــــليمان، مل تســـــــلم إســـــــالماً مطلقــــــاً، ألنـــــــه قـــــــال: (( 
) للمصـاحبة، فكانـت مـن أصـحابه املـؤمنني بـه.  مـع فدل هذا على أـا آمنـت بـه؛ ألن ( ]44))[النمل: ُسَلْيَمانَ 

  نعم.
  ؟...: الطالب

  : نعم؟الشيخ 
  ؟...: الطالب

ا تابعــة : األخــري هــذا؟ قلنــا: مل تــؤمن إميانــاً مطلقــاً، يعــين مــا قالــت: إين أســلمت هللا فقــط، بــل صــرحت بأــالشــيخ 
  لسليمان.

  ؟...: الطالب
] يعين مثالً مـا آمنـت بنـيب آخـر أو بشـريعة أخـرى، آمنـت 44))[النمل: َمَع ُسَلْيَمانَ : أقول هذا لقوهلا: (( الشيخ 

  مع أا كانت يف سبأ يف اليمن وسليمان يف الشام. بشريعة سليمان فكانت من قومه
، وسـبق ] دليـل علـى أن املعاصـي ظلـم للـنفس44))[النمـل: ُت نـَْفِسـيِإني ظََلمْ ويف هذا دليل على.. يف قوله: (( 

، مــؤمتن علــى نفســه مــن وجــه ذلــك، وأن اإلنســان مــؤمتن علــى نفســه، مــؤمتن علــى نفســه مــن حيــث الســلوك والســري
حيــث التصــرف يف مالــه، مــؤمتن علــى نفســه مــن حيــث التصــرف يف بدنــه، وهلــذا ُــي عــن إضــاعة املــال، نعــم. وــي 

] 195))[البقـرة: َوال تـُْلُقـوا بِأَيْـِديُكْم ِإلَـى التـْهُلَكـةِ ]، (( 29))[النسـاء: َوال تـَْقتـُلُـوا َأنُفَسـُكمْ نفس: (( عن قتل ال
ــِر باألكــل وبالشــرب وباللبــاس وبالوقايــة مــن احلــر والوقايــة مــن  نعــم. وأُمــر بالــدواء: {تــداووا وال تــداووا حبــرام}، وأُم

الــيت هــي أمانــة عنــدك، فاإلنســان لــيس حــراً يتصــرف كمــا يشــاء يف بدنــه أو  الــربد، كــل هــذا مــن أجــل حفــظ الــنفس 
  كما يشاء يف سلوكه أو كما يشاء يف ماله، ال، هو مقيد، نعم.

  ؟...: الطالب
  نعم.: الشيخ 

  ؟...: وهنا ُنسب الطالب
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صــواب: أن اللوامــة ، وقيــل: ثالثــة أنفــس: أمــارة، ومطمئنــة، ولوامــة. وال: إي نعــم. ألن اإلنســان فيــه نفســانالشــيخ 
    ...مئنـة وهـي الـيت تـأمر بـاخلريالثنتني، ولكن هي أمارة وهي اليت تأمر بالشر وتنهى عن اخلـري، وفيـه مط من صفات

   يقول: هي املطمئنة] اليت 44))[النمل: ظََلْمُت نـَْفِسي(( 
 ] وال أحـد لـه الربوبيـة العامـة الشـاملة44:))[النمـل َرب اْلَعـاَلِمينَ ويف هذه اآلية إثبات عموم ربوبية اهللا، لقوله: (( 

ســوى اهللا عــز وجــل، اإلنســان قــد يكــون ربــاً لبيتــه، وقــد يكــون ربــاً لدابتــه، وقــد يكــون ربــاً ململوكــه، كمــا يف احلــديث 
  نعم. ) مة ربها، وأن ترى الحفاة العراةأن تلد األ (الصحيح: 

ؤلــف مـن هـذه اإلســرائيليات أنـه ال جيـب التصــديق ـا، بــل مث قـال اهللا تعـاىل.. وتقــدم لنـا يف التفسـري أن مــا ذكـره امل
  ما كان منها خمالفاً للقرآن أو ال يليق حبال نيب فإنه جيب؟

  : تكذيبه.الطالب
  : تكذيبه، وما كان منها ليس خمالفاً وال منافياً ملا يليق بالنيب فإنه ال يصدق وال يكذب. نعم.الشيخ 

  ؟...: الطالب
تفســرياً  جعـلينبغـي أن حيســب يف التفسـري، ألنـه إذا حســب يف التفسـري معنـاه أنـه صــدق حيـث : نعـم؟ وال الشـيخ 

  لكالم اهللا.
  ] نعم.45))[النمل: َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِإَلى ثَُموَد َأَخاُهْم َصاِلًحا(( 

  ؟...: الطالب
  : عظمة سليمان وجنوده.الشيخ 

  ؟...: الطالب
] تــذكر أن هــذا 31))[النمــل:َأال تـَْعُلــوا َعَلــي َوْأتُــوِني ُمْســِلِميَن (( قــال: . هــو الــذي ...: إي نعــم. وهــي الشــيخ 

  الرجل ال بد إما أن تسلم وإما أن يقضى عليك.
  ؟...: الطالب

  : ولكنها أسلمت. نعم.الشيخ 
  ؟...: الطالب

كـذب، لكـن مـا هـو ال بـأس، الظـاهر أنـه مـن األشـياء الـيت ال ُتصـدق وال تُ ... : واهللا هذا املشهور، لكن مـاالشيخ 
  نعم. الشتهارها ما يف مانع.



 

 

7

ــاُهْم َصــاِلًحا((   ــى ثَُمــوَد َأَخ ــْلَنا ِإَل ــْد َأْرَس فيهــا ثالثــة  هــذه اجلملــة ] تقــدم أن مثــل هــذا التعبــري 45))[النمــل: َوَلَق
  .مؤكدات: القسم والالم وقد

، عطـف بيـان ] أخاهم: مفعول أرسلنا، وصاحلاً: عطف بيان لـه45))[النمل: َأْرَسْلَنا ِإَلى ثَُموَد َأَخاُهْم َصاِلًحا(( 
  ). َأَخاُهمْ  وليس بدًال؛ ألن كونه عطف بيان أوضح، إذ أنه يبني املبهم يف قوله: (

  " مثود هذه قبيلة موجودة يف مكان يسمى اآلن.. ((ِإَلى ثَُموَد )) يقول اهللا تعالى:يقول املؤلف: : 
  : مدائن.الطالب

يسر اهللا تبارك وتعـاىل هلـا مـن أسـباب : مدائن صاحل، ويسمى احلجر، ويسمى ديار مثود، نعم. هذه القبيلة الشيخ 
(( َوتـَْنِحتُـوَن ِمـَن اْلِجبَـاِل بـُُيوتًـا العمران يف السهل واجلبل ما برزت به على غريها، كمـا قـال هلـم نبـيهم مـذكراً هلـم: 

، وآتـاهم بآيـة عجيبـة وهـي ناقـة هلـا شـرب وللقـوم شـرب، اهللا إلـيهم صـاحلاً  ] نعم. وأرسـل149))[الشعراء:فَارِِهيَن 
أُِذن هلـم بـأن يشـربوا منهـا يومـاً وأمـروا بـأن يعين: أن هذه البئر اليت تشرب منها الناقة وهي أوسع اآلبار وأغزرها ماًء 

ب منـه قيـل: إـم يـأتون إليهـا، يدعوها يومـاً للناقـة تشـرب منـه وتـذهب يف اليـوم الثـاين للرعـي، ويف اليـوم الـذي تشـر 
ومن سقاها دلواً أعطته دلواً من اللنب. هذا من اإلسرائيليات ال تصدق وال تكذب، لكنه مـع هـذه النعمـة العظيمـة 

] وعقــر هــذه الناقــة وكفــروا 29))[القمــر: فـََنــاَدْوا َصــاِحبَـُهْم فـَتَـَعــاَطى فـََعَقــرَ يف هــذه الناقــة كفروهــا والعيــاذ بــاهللا، (( 
  .لنعمة العظيمةذه ا

مـن القبيلـة؟ احـرتاز مـن الـدين؛ ألنــه  " لـيش قـال مـن القبيلـة] أخـاهم 45(( َأَخـاُهْم َصـاِلًحا ))[النمـل:يقـول: " 
  ليس أخاً هلم إال نفراً يسرياً آمنوا معه.

جيـوز فيهـا وجـه ولكن ) هنا مصدرية،  أن " أفادنا املؤلف أن ( بأن اعبدوا اهللا :أي((َصاِلًحا َأِن اْعُبُدوا اللَه)) " 
حينــا، والــوحي فيــه معــىن القــول دون حروفــه، وهــذا هــو داللــة أن آخــر: أن تكــون تفســريية؛ ألن أرســلنا يتضــمن أو 

بـأن، بـل  . إذا قلنـا أـا تفسـريية مـا صـح أن نقـدر البـاء، أي:التفسريية أن يسبقها فعل فيه معىن القـول دون حروفـه
اعبـدوا اهللا، اعبـدوا اهللا قـال: وحـدوه. وهـذا مـأخوذ  ن، يعـين: أوحينـا إلـيهم أبدوا اهللاعن ) مبعىن: أي، أ أن نقدر (

] قـال: 56))[الـذاريات: َوَما َخَلْقـُت اْلِجـن َواِإلنـَس ِإال لِيَـْعبُـُدونِ من تفسري ابن عباس فيما أظن لقوله تعاىل: (( 
بالطاعــة، ألن هــذه  ســبحانه وتعــاىلهللا ل التوحيــد، ولكــن الصــحيح أن العبــادة: التــذلليوحــدون، فجعــل العبــادة هــي 

املادة العني والبـاء والـدال تـدل علـى الـذل، ومنـه قـوهلم: طريـق معبـد أي: مـذلل لسـالكيه، فعبـادة اهللا معناهـا: الـذل 
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    توحيــده. فالصــواب أن املــراد بالعبــادة: التــذلل هللا ســبحانه وتعــاىل بالطاعــة، لــه بالطاعــة، ومنــه بــل مــن أعظــم ذلــك 
  ] نعم.45))[النمل: ِن اْعُبُدوا اللهَ أَ (( 

  ؟... :الطالب
  يكون على هذا، التعظيم بال شك واحملبة معه.  ... : إيه، هو الغالب الشيخ 

ــِإَذا ُهــمْ قــال: ((  فجائيــة. يعــين: فمــا الــذي حصــل بعــد إرســاله؟ إذا  ] الفــاء: حــرف عطــف، وإذا:45))[النمــل: َف
  .هم، املفاجأة بالتفرق

ــِإَذا" ((  وفريــق   ،فريــق مؤمنــون مــن حــين إرســاله إلــيهم ،فــي الــدين ]45ُهــْم َفرِيَقــاِن َيْخَتِصــُموَن ))[النمــل: َف
  ". هاه؟ كافرون
  ؟...: الطالب

. انقسم قومـه إىل قسـمني: قسـم آمنـوا بـه، وقسـم آخـر كفـروا ) فجائية إذا : من حني يكون أحسن، ألن (الشيخ 
  قال اهللا تعاىل يف سورة األعراف.. نعم. . من الذين آمنوا به؟ املستضعفون، كمابه

  ؟...:الطالب
ُهْم َأتـَْعَلُمـوَن َأن َصـالِ : (( الشـيخ  ًحا ُمْرَسـٌل قَاَل اْلَمَألُ الِذيَن اْسَتْكبَـُروا ِمْن قـَْوِمِه لِلِذيَن اْسُتْضِعُفوا ِلَمْن آَمَن ِمنـْ

ــــنْ  ــــِه فمــــاذا قــــال هــــؤالء؟ ((  ] مــــا قــــال أتؤمنــــون بــــه، أتعلمــــون.75))[األعــــراف:رَبــــِه  ِم ــــا ُأْرِســــَل ِب ــــاُلوا ِإنــــا ِبَم               َق
قَاَل الـِذيَن اْسـَتْكبَـُروا ِإنـا بِالـِذي آَمنـُتْم بِـِه ا نعلم فقط، بل نعلم ونؤمن، (( ] يعين: لسن75))[األعراف:ُمْؤِمُنوَن 
ــِه بِالــ] مــا قــالوا إنــا بــه كــافرون، (( 76))[األعــراف: َكــاِفُرونَ  ] بإظهــار املضــادة هلــم 76))[األعــراف:ِذي آَمنــُتْم ِب

ِإنـــا بِالـــِذي آَمنـــُتْم بِـــِه َكـــاِفُروَن (( طـــولحنـــن ضـــدكم علـــى واملعانـــدة، يعـــين: مـــا دام هـــذا آمنـــتم بـــه وأنـــتم الضـــعفاء 
يقولـون: أنـتم  مـن املضـادة واحملـادة واالسـتكبار أيضـاً، كـأم -والعيـاذ بـاهللا-] وهذا أبلغ ما يكون 76))[األعراف:

  الذين تؤمنون به هذا نكفر به، نعم.
، ] يعين: جيري بيـنهم خصـام45))[النمل: فَِإَذا ُهْم َفرِيَقاِن َيْخَتِصُمونَ طيب. هؤالء الفريق آمنوا وفريق كفروا، (( 

 : بـدوهذا اخلصام الذي جرى بني قوم صاحل جرى أيضاً يف قوم الرسول صـلى اهللا عليـه وسـلم، وكـل النـاس قـوم وال
] ال بــد مــن هــذا، وال ميكــن أن يــتمحص احلــق 31))[الفرقــان:وََكــَذِلَك َجَعْلَنــا ِلُكــل نَِبــي َعــُدوا ِمــَن اْلُمْجــرِِميَن (( 

حـىت يـتمحص احلـق بينـاً ظـاهراً، حـىت يف األمـور الواقعيـة، حـىت يف  إال بظهور العدو؛ ألن العدو يورد والوحي جييـب
  هذا أيضاً. االنتصار ويف اخلذالن حيصل
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))[آل َولِــُيَمحَص اللــُه الــِذيَن آَمنُــوا َويَْمَحــَق اْلَكـــاِفرِيَن (( فــاهللا تبــارك وتعــاىل ذكــر مــن فوائــد اخلــذالن يف أحـــد: 
فَـِإَذا ُهـْم عدو له يناقضه ويعاديـه حـىت يظهـر احلـق علـى الباطـل. (( ] فال يتبني احلق متاماً إال بظهور 141عمران:

  ].45))[النمل:َتِصُموَن َفرِيَقاِن َيخْ 
ــْوِم  للمكــذبني (( ))قَــاَل " ((  ــيَئِة قـَْبــَل اْلَحَســَنةِ يَــا قـَ أي: بالعــذاب قبــل الرحمــة حيــث ))  لِــَم َتْســتَـْعِجُلوَن بِالس

: أنـه " مل تستعجلون؟ االستفهام هنا لإلنكار والتوبيخ والتعدد، يعـين قلتم: إن كان ما أتينا به حقاً فأتنا بالعذاب
  وخبهم وينكر عليهم هذا األمر ويتعجب من حاهلم، ألن حال العاقل املستعجل..ي

  : باحلسنة.الطالب
ســفيه، مثلمـــا  -والعيــاذ بــاهللا–: باحلســنة قبــل الســيئة، ال أن يســتعجل بالســيئة قبـــل احلســنة، لكــن الســفيه الشــيخ 

ــا بَِعــَذاٍب  اللُهــم ِإْن َكــاَن َهــَذا ُهــَو اْلَحــق ِمــْن ِعْنــِدكَ قالــت قــريش: ((  ــَماِء َأِو اْئِتَن َنــا ِحَجــارًَة ِمــَن الس ــَأْمِطْر َعَليـْ               َف
 -نسـأل اهللا العافيـة–ما قالوا: إن كان هذا هو احلق فاهدنا إليه، أمطـر علينـا حجـارة، وهـذا  ]32))[األنفال:َألِيٍم 

حلسنة ويقولون: ائتنا بعـذاب اهللا إن كنـت مـن هؤالء يستعجلون بالسيئة قبل ا ...يف غاية ما يكون من االستكبار 
ن كــمــن أعــداء الرســل للرســل يــدل علــى متــاديهم يف العنــاد، وأــم غــري مــؤمنني، ولالصــادقني. نعــم. وهــذا التحــدي 

؛ ألنــه إذا أجيبــوا ذلــك ال.. هــذا األمــر ال جيــابون إليــه، وإن كــان يف ذلــك نصــر للرســول لكــنهم ال جيــابون إىل ذلــك
تُــوا بِآبَائَِنــا ِإْن ُكنــُتْم عــن البعــث قــالوا: ((  : أــم جيــابون علــى اقرتاحــام، مثلمــا قــالوا ملــا قيــل هلــمإليــه صــار معنــاه ائـْ

] فيقــال هلــم: الرســل مــا قــالوا لكــم إنكــم تبعثــون اآلن، تبعثــون مــىت؟ يــوم القيامــة، لــو قــالوا 25))[اجلاثيــة: َصــاِدِقينَ 
  .آباءكما: تبعثون يوم القيامة وانتظروا يوم القيامة وستجدون لكن هم قالو  ...تبعثون اآلن كان يقول: نعم، 

] مـن الشـرك " لـوال مبعـىن: 46))[النمـل: لَـْوال َتْسـتَـْغِفُروَن اللـهَ نقول: يقول اهللا عـز وجـل حكايـة عـن صـاحل: " (( 
  هال، وهذا من معاين.. من معاين لوال: أن تكون للتحضيض، وهلا معاٍن أخرى أيضاً ويش هي؟

  ... :لبالطا
  : حرف؟: إيه. ويقال فيهاالشيخ 

   ...: الطالب
َمْت َصــَواِمُع . (( : امتنــاع لوجــودالشــيخ  ــاَس بـَْعَضــُهْم بِــبَـْعٍض َلُهــدــِه النــْوال َدْفــُع الل ] ويــش اللــي 40))[احلــج:َوَل

  امتنع؟
  .دمي الصوامع  :الطالب
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  هذا املعىن من هذا املعىن؟  عضهم لبعض. من الذي يعني: دمي الصوامع لدفع اهللا سبحانه وتعاىل الناس بالشيخ 
  : السياق.الطالب

مبعـىن أـا خلقـت لـه، وإمنـا  لـيس هلـا معـًىن ذايت وبكثـري مـن أمثالـه يتبـني أن الكلمـات: يعينه السـياق، وـذا الشيخ 
وــذا فهــو،  هــي قوالــب وثيــاب للمعــىن الــذي يــدل عليــه الســياق، فــأي ثــوب تركبــه مبعــىن يــدل علــى الســياق فهــو

التقريــر أيضـــاً يتبـــني أن مـــا ذهـــب إليـــه شــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة رمحـــه اهللا مـــن أنــه ال جمـــاز يف اللغـــة العربيـــة أنـــه أمـــر 
صـحيح، وأن كــل كلمــة اسـُتعملت يف مقامهــا فهــي حقيقـة فيــه، وكــل مـثالً مــا تُعــرف يف هـذا اللفــظ إال لــذاك املعــىن 

ا الــذايت؛ ألننــا نقــول: لــيس للكائنــات معــًىن ذايت. إي نعــم، هــو معناهــالــذي مل تســتعمل فيــه مــا يــدل علــى أن ذاك 
  واهللا أعلم.

فــوق الوقــت،  ...واستلخصــنا منــه أن  ...الوقــت بنــاًء علــى أننــا حتــدثنا يف ســابق التفســري  ...يــا إخــوان! أننــا  ...
  . هاه؟بدل ما تكون احلصة عندنا ساعة إال ربع تكون نصف ساعة

  ؟...: الطالب
  والدراسة على ما هي عليه.: الشيخ 

  ؟...: الطالب
  .  .... أو ...: إيه. هذا من الشيخ 

  ...: الطالب
  ... : .الشيخ 

  ...: الطالب
  : هاه؟الشيخ 

  ...: الطالب
  من سبع ونصف إىل مثان بالنسبة للمدرس، بالنسبة للطلبة من سبع ونصف. ...: إيه، الشيخ 

وأكد هذا اخلـرب، فيسـتفاد منـه: أنـه ينبغـي أو جيـب أحيانـاً  د أخاهم صاحلاً ذكر اهللا سبحانه وتعاىل أنه أرسل إىل مثو 
ليكون املخاطب على يقني منها، وال تقل: أنا لست ملزوماً وال يهمـين صـدق أم كـذب، بـل تأكيد األخبار املهمة 

  إن مقتضى النصح أن تؤكد ما ينبغي تأكيده للمخاَطب.
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        َوَلَقـــْد َأْرَســـْلَنا ِإلَـــىســـابقني رســـالتهم خاصـــة، ليســـت عامـــة، لقولـــه: (( والفائـــدة الثانيـــة: دليـــل علـــى أن الرســـل ال
))، وهـذا ثبـت بـه احلـديث عـن النـيب صـلى اهللا عليـه  ِإَلى ثَُمـودَ ] ما قال: إىل الناس مجيعاً، (( 45))[النمل: ثَُمودَ 

  .) قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وكان النبي يبعث إلى (وسلم يف قوله: 
األخوة النسبية بني املسـلم والكـافر، فـال يقـال: إذا انتفـت األخـوة اإلميانيـة انتفـت والفائدة الثالثة: أنه يصح إطالق 

  ].45))[النمل: َأَخاُهْم َصاِلًحااألخوة النسبية، بل كٌل منهما إذا انتفى يبقى اآلخر، لقوله: (( 
الرســل هــو مــا ُخِلــَق لــه البشــر، بــل اجلــن واإلنــس: وهــو عبــادة  ويف اآليــة أيضــاً الفائــدة الرابعــة: أن الــذي أُرِســَلت بــه

  ]، والعبادة سبق معناها.45))[النمل: َأِن اْعُبُدوا اللهَ اهللا، لقوله: (( 
  الفائدة اخلامسة..

  ...: الطالب
  : أي: هي عبادة اهللا، أن الذي أُرسل به الرسل هو ما ُخِلق له اخللق وهو عبادة اهللا.الشيخ 

، وهـــذا لتحقيـــق انقســـام النـــاس إىل فـــريقني يف مقابلـــة الرســـل أو يف مواجهـــة الرســـل: مـــؤمن وكـــافرخلامســـة: الفائـــدة ا
ــــــة يف خلــــــق اهللا، قــــــال اهللا تعــــــاىل: ((  ــــــة والغائي ــــــْنُكمْ احلكمــــــة االبتدائي ــــــاِفٌر َوِم ــــــْنُكْم َك ــــــْم َفِم ــــــَو الــــــِذي َخَلَقُك               ُه

هــذه حكمــة ابتدائيــة بــاخللق منــذ ُخِلــق.  ومــؤمنؤمنني مــا صــار مــنهم كــافر لــو كــانوا كلهــم مــ ]2))[التغــابن: ُمــْؤِمنٌ 
أهــًال، فلـو كــان  ، احلكمــة الغائيـة: هـو أن اهللا تعــاىل خلـق جنــة ونـاراً، وخلـق لكــٍل منهمـاأيضـاً: لتـتم احلكمــة الغائيـة

الُــوَن ُمْخَتِلِفــيَن * ِإال َمــْن (( َوال يـَزَ النــاس كلهــم مــؤمنني مل يكــن خللــق النــار فائــدة. واضــح؟ وهلــذا قــال اهللا تعــاىل: 
ــْت َكِلَمــُة رَبــَك َألَْمــَألن َجَهــنَم ِمــَن ] هــذا ابتــداء. ثانيــاً: (( 119-118))[هــود: رَِحــَم رَبــَك َولِــَذِلَك َخَلَقُهــمْ  َوَتم

لمـة اهللا يف مـلء جهـنم؟ هـل تـتم ك، إذ لـو مل يكـن مـؤمن وكـافر ] هذا الغاية119))[هود: اْلِجنِة َوالناِس َأْجَمِعينَ 
الرســل إىل قســمني: مــؤمن وكــافر، واحلكمــة مــن ذلــك: هــو  مــا تــتم. إذاً فالفائــدة اخلامســة: انقســام النــاس يف جماــة

متــام حكمــة اهللا تبــارك وتعــاىل ابتــداًء وغايــة، ابتــداًء حيــث خلــق النــاس مــنهم مــؤمن ومــنهم كــافر، وغايــة.. علــيكم 
  هذا.

  ...وخلق  ...: الطالب
  نعم.: خالشي 

  .يف اجلنة: منهم من يكون يف النار، ومنهم من يكون الطالب
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ــَن اْلِجنــِة َوالنــاسِ : نعــم. ولــوال ذلــك مل يكــن خللــق النــار فائــدة، وملــا متــت كلمــة اهللا: (( الشــيخ  ــنَم ِم ــَألن َجَه            َألَْم
  ].119))[هود:َأْجَمِعيَن 

    منني والكافرين، وأنه أمر ال بد له..الفائدة السادسة: وقوع اخلصام بني املؤ 
  


